
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Общинска Администрация Раковски, уведомява физическите и юридическите лица, 
осъществяващи дейности в земеделските земи, че до започване на жътвената кампания, 
представители на РСПБЗН – гр. Раковски ще извършват проверки за спазване изискванията 
на Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
извършване дейностите в земеделски земи, изм. ДВ. бр. 17 от 23.02.2018 г. 

При проверките специално внимание ще се обърне на изпълнението на 
задълженията Ви по горецитираната Наредба, както следва:  

1. Организиране и изпълнение на изискванията, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата; 
2. Писмено уведомяване  РСПБЗН – гр. Раковски преди започване на жътвата за площ над 

100 дка, съгласно чл. 13, ал.1, т. 2 от Наредбата; 
3. Организиране провеждането на инструктаж с всички лица, имащи отношение към 

жътвата, като се наблегне основно на техническото състояние на машините, забраната на 
изгарянето на стърнищата и другите растителни остатъци, както и използване на открити 
огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици). За горното се 
изготвя и подписва протокол, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата. 

4. Парцелиране и осигуряване пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни 
култури, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредбата: 

- При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна 
работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, 
отстраняване на сламата и изораване; 

- Площите, засети с житни култури се отделят от автомобилни пътища от 
републиканската и общинска пътна мрежа; горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни 
паркове и др.; от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и 
съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и 
др. с пожарозащитни ивици не по-малко от 6 м. 

5. При жътва в площ над 100 дка, осигуряване дежурство на трактор с водач с прикачен 
плуг, с минимална широчина на захвата 1 м., съгласно чл. 17, ал. 1; съгласно чл. 17, ал. 2 от 
Наредбата, при жътва в площ над 2000 дка осигуряване дежурство на трактор с водач и 
техника за пожарогасене, съгласно изискванията на забележката в Приложение № 2 от 
Наредбата; 

6. Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности 
(ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства, съгласно приложение № 2 от 
Наредбата и носят отговорност за поддържането им в изправно състояние. 

7.  Организиране наблюдение като физическа охрана на земеделските земи; 
8. Представяне в РСПБЗН – гр. Раковски схеми с разположението на засетите площи с 

житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и 
действащите водоизточници, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от Наредбата. 

9. Поставяне на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на 
пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредбата, съгласно чл. 13, ал. 1. 

Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи следва 
да представят документите съгласно точка 8 от настоящето съобщение в РСПБЗН – гр. 
Раковски на адрес: гр. Раковски, ул. „Индустриална“, бивш Стопански двор II. 

При неизпълнение на задълженията, регламентирани в Наредба № 8121з-968/2014 г. ще 
се търси административно-наказателна отговорност по Закона за МВР в Р. България. 

За допълнителни справки и информация се обърнете към съответните районни 
инспектори на тел.: 03151/2005(031512007 – диспечер). 
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